
Krajevna skupnost Javorje 

Javorje 25 

4223 Poljane nad Škofjo Loko 

 

 

ZAPISNIK 
 

8. redne seje sveta KS Javorje,  ki je bila dne 10. 6. 2020, ob 20. uri, v prostorih KS Javorje. 

 

PRISOTNI: Ciril Alič, Marjan Možina, Marjeta Kokelj, Tomaž Šink, Emil Alič, Frenk Dolenc, 

Peter Peternel 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje in realizacija sklepov. 

2. Letno poročilo KS za leto 2019. 

3. Plan dela za leto 2020. 

4. Dopis občine glede ceste Murave - Polešica.  

5. Prošnje krajanov. 

6. Pobude predlogi in razno. 

 

Predsednik prisotne lepo pozdravi in predlaga dnevni red. Člani sveta so se strinjali z dnevnim 

redom. Seja sveta KS Javorje je bila iz marca prestavljena na 10. 6. 2020, zaradi epidemije Covid-

19. 

 

 

K1 

Člani sveta so zapisnik 7. redne seje pregledali po posameznih točkah. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 

 

Po potrditvi zapisnika, se preveri vlogo in odgovor Jožetu Tušku. Prvi odgovor na vlogo je že 

prejel, drugega po sklepu se mu še izda.  

 

SKLEP 1/8: Zapisnik je bil v predlagani obliki soglasno sprejet. 

 

 

K2 

Predsednik vpraša člane sveta o pregledu letnega poročila, ki so ga člani dobili v pregled k 

gradivu. Na poročilo ni bilo pripomb.  

 

 

K3 

Predsednik predstavi plan dela za tekoče leto. Pri tem se je osredotočil priloženo gradivo, ki 

prikazuje plan po Krajevnih skupnostih v Občini Gorenja vas – Poljane. Tabela z naslovom Prikaz 

razdelitve sredstev po KS za leto 2020 - PRORAČUN je gradivo te seje.  
 

Člani sveta so posebej opozorili na odseke cest, ki jih je potrebno sanirati, poleg že na prejšnjih 

sejah omenjenih odsekov. Izpostavljeni so bili odseki vojaške ceste Črni kal – Rovte, cesta Suša – 

Dolenja Žetina mimo Gošarja, cesta Dolenčice – Zakobiljek. Vzdrževalna dela bodo odvisna od 

finančnih sredstev za vzdrževanje cest.  

 

SKLEP 2/8: Izvedla se bodo tista dela, ki so najnujnejša in kolikor bo razpoložljivih finančnih 

sredstev. 



 

K4 

To točko smo na seji le omenili, saj smo zadevo rešili preko korespondenčne seje in podali 

odgovor Občini Gorenja vas – Poljane. Spisan je tudi zapisnik korespondenčne seje, zato ne 

navajamo podrobnosti in sklepov.  

 

 

K5 

Predsednik prebere prošnjo Marije Fon in Staneta Pintarja glede asfaltiranja dovozne ceste na delu 

odseka. Člani sveta so prošnjo potrdili, če je urejen status ceste, kot je dosedanja praksa in pravilo.  

 

SKLEP 3/8: Člani sveta so prošnjo Fonove in Pintarja potrdili, če je urejen status ceste, kot je 

dosedanja praksa in pravilo. 

 

 

K6 

Predsednik spomni, da vsak član sveta poda predlog o lokaciji postavitve lesene skulpture. Člani 

sveta so predlagali, da je lokacija pretežno odvisna od motiva skulpture. Če bo obeležje na temo 

polpretekle zgodovine, naj bo lociran »Na malnu«, če bo obeležje tema kraja, se bo lokacija 

določila skupaj z arhitektom ob izdelavi idejne zasnove kraja – vasi.  

 

Tomaž Šink opomni na problematiko odvoza smeti v času izgradnje ceste Murave – Žetina. Smeti 

je potrebno samostojno vozit v Javorje, kar predstavlja določene stroške in izrabo časa.  

 

SKLEP 4/8: Sprejet je bil sklep, da občini predlagamo odpis plačila odvoza smeti za čas, ko 

morajo vaščani Žetine samo skrbeti za odvoz smeti do Javor.  

 

Predsednik sporoči informacijo, da bo en oddelek razreda v prihodnjem šolskem letu v župnišču, 

zaradi prostorske stiske šole.  

 

Predsednik pove, da se je izdelala strehica na obzidju pokopališča. 

 

Peter Peternel spomni na izvedbo zbora krajanov. Predsednik odgovori, da zaradi epidemije, ki se 

verjetno še ni povsem ustavila, to letos verjetno ne bo izvedljivo.  

 

Tajnica Monika Čadež predstavi neplačnike obnove pokopališča. Zaradi ukinitve grobov že pred 

časom, je bil sprejet že pred časom sprejet sklep, da se Mariji Fon in danes sprejet sklep za 

Alojzija Kosa o odpisu plačila za en grob.  

 

SKLEP 4/8: Mariji Fon in Alojziju Kosu se odpiše znesek 100 €, preostali znesek ostane za 

plačilo. Ostalim neplačnikom se pošljejo opomini in nato izvede izterjava.  

 

Frenk Dolenc vpraša o možnosti izdelava trase za obvozno cesto na lokaciji od tenis igrišča proti 

Zaprevalu. Večje razprave na to temo in sklepov ni bilo. Podan je bil le predlog. 

 

Tomaž Šink predlaga, da bi na makadamske ceste večkrat dobavili ustrezen gramoz, uredili 

bankine z vibro ploščami ipd. Predlog je bil smiseln.  

 

Peter Peternel spomni na postavitev odbojnih ograj v naši KS Javorje. Večje razprave ni bilo.  

 

Seja sveta je bila zaključena ob 21:30. 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednik sveta KS Javorje: 

Monika Čadež                                                                                        Ciril Alič            


